NIEUWSBRIEF HOBAMA NR 1
Allereerst: Fijn dat u lid bent geworden van de vereniging Houd landelijk Barchem Mooi en
Aantrekkelijk, kortweg Hobama. Samen staan we sterker.
Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van Hobama. Geregeld houden we de leden op de
hoogte van de ontwikkelingen en van de activiteiten.
Info-avond 18 november
Bij de meesten ligt hij inmiddels in de brievenbus, de uitnodiging voor een
informatiebijeenkomst van Hobama op maandagavond 18 november om acht uur bij zaal
Reusterman. De bijeenkomst is bedoeld voor de leden, maar ook voor geïnteresseerden.
Allerlei onderwerpen rondom de mogelijke komst van zonneparken in Barchem
(Vrochterhoek e.o.) en rondom de vereniging komen aan bod.
Doel Hobama
In het kort alvast meer duidelijkheid over de doelstellingen van Hobama zoals ze in de
statuten staan:
De vereniging heeft als doel: het landelijke gebied van Barchem en omgeving mooi en
aantrekkelijk te houden voor de bewoners, recreanten en het publiek in het algemeen, en
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vereniging tracht dit doel zoveel mogelijk op constructieve wijze onder meer te bereiken
door:
a. het met alle ter beschikking staande mogelijkheden voorkomen van aantasting van het
landschap en de natuur door (bijvoorbeeld) zonneparken, windmolens en andere industriële
bouwkundige werken en voorzieningen in het landelijke gebied;
b. het indienen van alternatieve plannen, zienswijzen en/of maken van bezwaar tegen
aantasting als bedoeld in sub a eventueel via het voeren van juridische procedures;
c. het fungeren als gesprekspartner voor alle bij de onder lid 1 genoemde doelstelling
betrokken partijen.
Groeiend ledental
De brief die in de buurt is rondgegaan om leden te werven voor Hobama heeft meteen
enkele tientallen leden opgeleverd. Dat aantal groeit. Verschillende hebben laten weten dat
ze het initiatief ondersteunen, maar dat ze eerst meer info willen. Vandaar ook de infoavond.
Brief aan de gemeenteraad

De vereniging heeft in een brief aan de Gemeenteraad een pleidooi gehouden om het
Beleidskader Zonne-energie aan te passen. Dat kader houdt kort gezegd in dat in de
gemeente eerst 100 ha aan zonneparken mag worden aangelegd (maximaal 16 ha per
project) en dat daarna bekeken wordt hoe het verder moet in Lochem. Ondertussen is sinds
de totstandkoming van het Beleidskader in 2018 en nu het nodige veranderd rond zonneenergie. Een van punten is bijvoorbeeld het ontbreken van een zonneladders (eerst panelen
op de daken en pas als laatste panelen op landbouwgrond). Verder vraagt Hobama om
beleid: niet lukraak overal parken neerleggen maar op locaties die daar het meest geschikt
voor zijn. Dat kan door een afweging te maken: op deze gronden wel, op die gronden niet.
En er wordt aangedrongen op een sanctiebeleid als afspraken niet worden nagekomen.
Met de raadsfracties wil Hobama graag in gesprek over deze materie.
Plan drie parken bij Bekenschot
Mark vd Zande, de Brabantse eigenaar van gronden in Barchem, is actief met het een op een
benaderen van bewoners in de Vrochterhoek over de aanleg van zonneparken. Dat wordt
door sommigen als intimiderend en overdonderend ervaren. Daarbij circuleert een kaartje
voor de aanleg van drie parken van in totaal 16 ha bij het Bekenschot. Hij functioneert als
een soort zetbaas voor TPSolar, dat de parken aanlegt en ook in eigendom krijgt. Niet de
grond, die blijft bij de grondeigenaar. Over de gang van zaken heeft het bestuur van
Hobama in een onderhoud met TPSolar mondeling haar beklag gedaan.
Bezoek aan Armhoede
Op de voormalige stortplaats Armhoede legt TPSolar momenteel een zonnepark aan met 9
ha aan zonnepanelen. Het geeft een beeld van de immensheid van zo’n park. Het bezoek
van een delegatie van het bestuur gebeurde op uitnodiging van TPSolar. Bij het op zich
goede en informatieve gesprek waren de projectleider en een van de
directieleden/eigenaren aanwezig. Aangegeven werd dat het aanvankelijke idee om 30 ha
aan zonnepanelen aan te leggen in de Vrochterhoek wordt gesplitst in twee fasen: eerst 16
ha en daarna de resterende 14 ha. De 30 ha is nodig om de aanleg van een kabel naar een
onderstation in Borculo rendabel te kunnen financieren.
Industriële installaties
Hobama vindt het begrip zonneparken onjuist. Het geeft een lieflijk beeld van iets wat
industrieel is en dat niet in het landelijk gebied thuis hoort. In de werkelijkheid gaat het om
industriële installaties voor zonne-energie die een plek krijgen in het landelijk gebied.
Normaliter zouden ze op een industrieterrein thuis horen. Aangezien het woord
zonneparken ingeburgerd raakt, wordt voor gemak die term gebruikt, maar het klopt niet.

